
20   nr 231 - WRZESIEŃ 2016

Ale czy nie lepiej być nieco może 
nawet i naiwnym i zadowolonym, za-
miast sfrustrowanym, źle oceniaj¹cym
wszystkich dooko³a i dopatruj¹cym 
się w każdym cz³owieku i w każdej
sytuacji jakiegoś spisku wobec w³as-
nej osoby. St¹d ważne, by nastawić 
się na dobre wiadomości. Unikać czar-
nych relacji jakimi uwielbiaj¹ karmić 
nas media. Uciekać od rozmów, któ-
re które tocz¹ się wokó³ rozmaitych 
spiskowych teorii i doszukiwaniu się 
jedynie z³ych intencji w każdym, we 
wszystkim. 
  Czy już mówi³em, że nasze myśle-
nie decyduje w znacznym stopniu 
jakim wynikiem skończ¹ się podjęte 
przez nas dzia³ania? Spróbuj sobie 
wyobrazić dwoje ludzi, z których je-
den przychodzi do szefa po podwyż-
kę a drugi w nadziei, że szef mu jej 
nie odmówi. Pierwszy będzie argu-
mentowa³, podawa³ fakty i przypo-
mina³ ustalenia. Będzie s³ucha³ szefa 
g³ównie po to, by z³apać na najdrob-
niejszej w¹tpliwości, by natychmiast 
zaprzęgn¹ć j¹ do swojej kolejnej wy-
powiedzi. Drugi przyjdzie w nadziei, 
że szef go przynajmniej wys³ucha. ¯e 
nawet jeśli nie da mu tej podwyżki od 
razu, to przynajmniej będzie o nim
pamięta³ w przysz³ości. Będzie stara³ 
się znaleźć w s³owach szefa coś po-
krzepiaj¹cego. Coś, co pozwoli mu 
os³odzić fakt odmowy. Pierwszy na 
podsumowuj¹ce skwitowanie szefa 
„No dobrze zastanowię się” zapyta 
„Rozumiem, ale kiedy konkretnie i 
w jakiej wysokości?”, i będzie tak d³u-
go dr¹ży³, aż uzyska jakiś konkret, na 
którym będzie móg³ budować przeko-
nanie, że osi¹gn¹³ wszystko, co w tym 
wypadku można by³o osi¹gn¹ć. Drugi 
na podobne stwierdzenie zachwycony 
podziękuje. Nie zyska nic, ale wyjdzie 
ze spotkania szczęśliwy. 

  Dla osi¹gnięcia sukcesu potrzebna 
jest postawa, któr¹ niekiedy nazywa 
się wol¹ walki. Realizatorzy swoich 
marzeń skupiaj¹ się przede wszystkim 
na tym, w jaki sposób je osi¹gn¹ć. Ci, 
którym nigdy nie udaje się odnieść 
sukcesu, myśl¹ g³ównie o tym, co mo-
że im przeszkodzić. Pierwsi s¹ prze-
konani, że można i z czasem dopina-
j¹ swego. Drudzy s¹ świadomi trud-
ności a niekiedy wręcz nieosi¹galnoś-
ci swoich marzeń i… rzeczywiście 
prędzej czy później trafiaj¹ na barierę, 
której nie s¹ w stanie pokonać. Pierwsi 
pokonuj¹ każd¹ przeszkodę, która staje 
na ich drodze, drudzy sami dla siebie 
s¹ największ¹ przeszkod¹. 
   Przyk³adem myślenia, które może 
decydować o naszym stosunku do 
świata i wype³niaj¹cych go zdarzeń 
może być interpretowanie czasu. 

Większość z nas patrzy na czas, jak 
na zjawisko, które albo nas nieustan-
nie goni, albo nam bez przerwy ucie-
ka. W efekcie wielu z nas żyje pod 
poważn¹ presj¹ mijaj¹cych godzin. 
Ci¹gle się gdzieś spieszymy, ci¹gle 
musimy z czegoś rezygnować, bo 
czas…. Tymczasem warto spojrzeć 
na przemijanie jak na dostawcę istot-
nych doświadczeń, źród³o wiedzy i
umiejętności oraz medium umożli-
wiaj¹ce potwierdzenie dokonywa-
nych przez nas wyborów. Kiedy oce-
niamy czas jako źród³o doświadczeń, 
zdecydowanie bardziej przestajemy 
się spieszyć, a w zamian za to zaczy-
namy się zastanawiać nad jakości¹ 
naszych przeżyć. Zaczynamy mnożyć 
w³asne zasoby, zamiast żyć w poczu-
ciu, że coś trwonimy. 
  W drodze do realizacji swoich ma-
rzeń warto przede wszystkim polubić 
samego siebie. Polubimy się tym szyb-
ciej im rzadziej będziemy się porów-
nywać z innymi. Inni często tylko wy-
gl¹daj¹ lepiej niż my i często tylko
wydaje nam się, że mog¹ i potrafi¹ 
więcej od nas. Nie wiemy tak napraw-
dę jacy s¹ inni, ponieważ rzadko ma-
my okazję dowiedzieć się tego, co się 
dzieje w g³owach innych ludzi. Bardzo 
dobrze natomiast wiemy i warto się 
nad tym co wiemy czasami zastano-
wić, co dzieje się w naszej g³owie. 
Warto wyzwolić się z zależności od 
myślenia o tym, co myśl¹ o nas inni. 
Jeśli naprawdę potrzebujemy się tego 
dowiedzieć, to zapytajmy o to wprost. 
Problem zaczyna się wtedy, kiedy 
zaczynamy prowadzić we w³asnej 
g³owie ci¹gn¹cy się dialog z innymi, 
wk³adaj¹c w ich usta to, co mogliby 
o nas z³ego powiedzieć. Nie pozwól-
my na to, żeby inni mieszali nam 
w g³owie i to w dodatku ca³kowicie 
z naszej w³asnej woli i do tego bez 

ich osobistego udzia³u. Kiedy myśli-
my, że to przede wszystkim inni s¹
s¹ przyczyn¹ naszych niepowodzeń, 
nie mamy czasu zastanowić się nad 
tym, co sami możemy zrobić, żeby nam 
by³o lepiej. Tymczasem jedyn¹ osob¹, 
która naprawdę powinna decydować 
o naszym życiu powinniśmy być my 
sami. 
   I jeszcze jedno, nie warto myśleć 
o sobie źle. Nie warto myśleć źle o 
swoim życiu. Ani jedno, ani drugie 
nie zbliży nas ani o milimetr do spe³-
nienia naszych marzeń. Co prawda, 
to w jakimś sensie mi³e poużalać się 
nad sob¹. Zw³aszcza kiedy nas rzuci 
dziewczyna albo kiedy szef zupe³nie 
nie zauważy, jak wielki wk³ad wnie-
śliśmy w ostatni sukces firmy. Obok 
chwil i zdarzeń, które moglibyśmy 
zdefiniować jako s³absze, dysponuje-

my mnóstwem doœwiadczeń zdecy-
dowanie bardziej pozytywnych. To 
na nich powinniśmy się skupiać. 
Dzięki takiej postawie, coraz częściej 
dostrzegamy to, co przynosi nam ra-
dość, a nie to, co nas do³uje. Skupia-
my się na tworzeniu sytuacji, które 
przynosz¹ nam dobre odczucia. Co 
więcej, z perspektywy zadowole-
nia i szczęścia dużo ³atwiej jest nam 
zabiegać o sprawy, o których marzymy. 
Dużo ³atwiej pozyskiwać innych dla 
swoich kolejnych projektów. Pracuje-
my na pozytywne efekty nie dlatego, 
że boimy się tego, co się może wy-
darzyć, kiedy nie uda nam się zyskać 
tego, co sobie zamierzyliśmy, ale myś-
l¹c o tym, jak będzie nam jeszcze bar-
dziej przyjemnie i mi³o, kiedy zrea-
lizujemy kolejne z naszych marzeń. 
W efekcie, kiedy tylko spotka nas 
coś dobrego warto, nawet nieco nad 
miarę, cieszyć się i gratulować sobie 
sukcesu. Kiedy spotka nas niepowo-
dzenie, nie zastanawiajmy się nad tym 
dlaczego tak się sta³o. Skupmy się ra-

czej na tym, co zrobić, by ponieść 
jak najmniejsze konsekwencje naszej 
porażki. A kiedy zdarzenie ma cha-
rakter nieodwracalny, cóż przejdźmy 
nad nim do porz¹dku dziennego. Pa-
miętajmy jednak, by się jednocześnie
nie oszukiwać. Kiedy kogoś skrzyw-
dziliśmy, przeprośmy. Kiedy coś 
zniszczyliśmy, na ile się da napraw-
my. I tyle. 
  Podsumowuj¹c, warto przyj¹ć tezę, 
że myślenie jest jak urz¹dzanie dzia³ki 
dooko³a domu. Można obsiać j¹ tra-
w¹ i obsadzić iglakami, dzięki czemu 
będziemy mieli ca³y czas względnie 
czysto i spokojnie, a świat za oknem
– dzięki iglakom – nie będzie się zmie-
nia³ nawet pod wp³ywem następuj¹-
cych po sobie pór roku. Można też 
dzia³kę obsadzić setk¹ krzewów, drzew
i kwiatów a do tego w rogu urz¹dzić

warzywny ogródek. Wiele zależy od 
tego, co postanowimy na pocz¹tku.
Wiele również od tego, w jakim stop-
niu chcemy się na rzecz naszego oto-
czenia zaangażować i co możemy mu 
dać. Jeśli chcesz, żeby świat dooko³a 
ciebie by³ atrakcyjny, to znajdziesz 
pomys³, środki i czas, żeby tak się 
w³aśnie sta³o. Jeśli chcesz, żeby by³o 
prosto i wygodnie, tak też się stanie. 
To co się dzieje dooko³a ciebie, to 
nie konsekwencja zbioru czynników 
zewnętrznych, ale pochodna twoich 
przekonań na temat świata, w którym 
żyjesz. Jeśli uważasz, że może być 
ma³o atrakcyjny, ale za wszelk¹ cenę 
powinien być praktyczny – taki też 
będzie. Będzie dok³adnie taki sam, jak 
otoczenie setek innych domów, które
codziennie mijamy wracaj¹c po pra-
cy do siebie. Jeśli natomiast uznasz, 
że twój dom i jego otoczenie musz¹ 
być wyj¹tkowe, to takie też będ¹. I 
każdy, kto będzie mija³ twoj¹ posesję 
obróci się, a niekiedy nawet zatrzyma, 
bo – przecież wiesz – rzadko na swojej 
drodze można spotkać coś naprawdę 
wyj¹tkowego. 
  Dla wzbudzenia w sobie pozytyw-
nego myślenia warto podejmować 
różne dzia³ania, które z czasem spo-
woduj¹, że zaczniemy patrzeć na sie-
bie z dużo bardziej korzystnej per-
spektywy. Jednym ze sposobów jest
cowieczorne dziękowanie sobie za to 
co się nam tego dnia uda³o. Za wszys-
tkie mi³e rzeczy, które nas danego 
dnia spotka³y. Nigdy nie jest tak, że-
byśmy nawet w największym do³ku
nie mogli znaleźć czegoś, co jest po-
zytywne. To jednak, co w tej meto-
dzie jest najważniejsze, to przypo-
minanie sobie pozytywnych zjawisk 
z mijaj¹cej doby przede wszystkim 
wtedy, kiedy nic z³ego w ci¹gu ostat-
nich dwudziestu kilku godzin nam się 
nie przytrafi³o. Chodzi o to, by syste-
matycznie i konsekwentnie budować 
w sobie przekonanie o naszej wartoś-
ci. By kszta³tować w sobie wiedzę o 
w³asnych walorach. By przede wszyst-
kim dostrzegać to, co w naszym ży-
ciu jest szczególnie korzystne. Ele-
mentem takich wieczornych rozmów 
z samym sob¹ mog¹ być zdania typu: 
„Przypadkowo spotkana osoba, która 

od razu mi się spodoba³a, uśmiechnę-
³a się do mnie”, „Dziś mog³em ogl¹-
da³am naprawdę fantastyczny zachód 
s³ońca”, „Jestem zdrowy i czuję się 
wyśmienicie”, „Zaraz zasnę i będę 
mog³a spokojnie spać aż do rana”. 
To co jest istotne, to wzbudzanie 
w swoim umyśle tuż przed zaśnię-
ciem samych pozytywnych emocji. 
Emocji najlepiej zwi¹zanych w mniej 
czy bardziej bezpośredni sposób z na-
sz¹ osob¹. Z czasem, to sytuacja wie-
lokrotnie sprawdzona, najpierw zacz-
niemy się budzić w coraz bardziej 
pozytywnym nastroju, a po kilku ty-
godniach, może miesi¹cach – świat 
zacznie na nas patrzeć z dużo więk-
sz¹ przyjaźni¹ i wieczorami będzie-
my mieli wiele, wiele pozytywnego 
do przemyślenia. 
  Autor s³ynnej ksi¹żki „Ostatni wy-
k³ad” Randy Pausch, osoba chora na 
raka, która ostatnie miesi¹ce postano-
wi³a spędzić na budowaniu pozytyw-
nego przekazu dla swojej rodziny, 
ale i dla innych, napisa³: „Co sprawia, 
że jestem wyj¹tkowy? (…)  Rak nie 
czyni mnie wyj¹tkowym (…) Co do 
tego nie by³o żadnych w¹tpliwości. 
Każdego roku u ponad 37000 Ame-
rykanów stwierdza się raka trzustki 
(…). Zada³em sobie pytanie: co ja, 
osobiście, mam naprawdę do zaofe-
rowania? I w³aśnie wtedy, w pocze-
kalni, zrozumia³em nagle, co to takie-
go. Pojawi³o się w przeb³ysku myśli, 
niczym objawienie: bez względu na
wszelkie osi¹gnięcia, to co kocha³em 
mia³o swoje korzenie w dziecięcych 
marzeniach i pragnieniach... i w pew-
nym sensie uda³o mi się zrealizować 
wiêkszość nich. Moja wyj¹tkowość, 
jak sobie uświadomi³em, polega na re-
alizacji owych marzeń – od niewiary-
godnie konkretnych do zdecydowa-
nie dziwacznych – które określi³y na 
zawsze czterdzieści sześć lat mojego 
życia. I spe³ni³em swoje marzenia 
w znacznym stopniu dzięki temu, cze-
go po drodze nauczy³em się od nie-
zwyk³ych ludzi”. Sens naszemu życiu 
najczęściej nadaje realizacja marzeń 
i życzliwa otwartość na innych ludzi. 
Jeśli chcemy, żeby nasze życie mia³o 
rzeczywiście jakiś sens starajmy się 
trzymać tych zasad”. 


